
Łódź, dnia 22.12.2020 roku 

 

Polaris Sp. z o.o. 

Pl. Zwycięstwa 2 

90-312 Łódź 

      CFI Holding S.A. 

      ul. Teatralna 10-12 

      50-055 Wrocław 

  

ZAWIADOMIENIE 

 

Ja niżej podpisany, działając w imieniu spółki Polaris Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej 

reprezentacji, w oparciu o przepis art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 29.07.2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ. U. z 2009 roku Nr 185 poz. 

1439 – tekst jednolity) zawiadamiam, że w związku z umową zawartą poza rynkiem regulowanym, 

Spółka Polaris Sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2020 roku, zbyła 135.000.000 akcji Spółki CFI Holding 

S.A., w związku z czym, zmniejszyła udział w ogólnej liczbie głosów w spółce CFI Holding S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu poniżej 25 % ogólnej liczby głosów. 

 

W związku z treścią art. 69 ust. 4 ustawy, o której mowa powyżej, informuję, że: 

 

1. Zmniejszenie posiadania poniżej progu 25 % określonego w przepisie art. 69 ust. 1 pkt 2 

przedmiotowej ustawy, nastąpiło w związku z umową zawartą poza rynkiem regulowanym w 

dniu 17.12.2020 roku, w następstwie której Polaris Sp. z o.o. zbyła łącznie 135.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela Spółki CFI Holding S.A, stanowiących około 4,90 % kapitału 

zakładowego tej Spółki i dających prawo do 135.000.000 głosów, co stanowiło około 4,90 % 

ogólnej liczby głosów. 

 

2. Polaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przed dokonaniem 

powyższej transakcji posiadała łącznie 816.129.064 akcji zwykłych na okaziciela Spółki CFI 

Holding S.A. stanowiących około 29,67 % kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo 

816.129.064 głosów, co stanowiło około 29,67 % ogólnej liczby głosów. 

 
3. W następstwie dokonanych transakcji Polaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Łodzi na koniec dnia 17 grudnia 2020 roku posiadała łącznie 681.129.065 akcji 



zwykłych na okaziciela Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą w Łodzi, stanowiących około 24,76 % 

kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 618.129.065 głosów, co stanowi około  

24.76 % ogólnej liczby głosów. 

 
4. Polaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w związku z celami 

inwestycyjnymi, nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszania liczby nabytych akcji CFI 

Holding S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, w tym zwiększania 

lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów, z uwzględnieniem treści art. 72 i następnych 

ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ. U. z 2009 

roku Nr 185 poz. 1439 – tekst jednolity). 

 
5. Polaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, nie posiada akcji Spółki 

CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, poprzez podmioty zależne. 

 
6. Polaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, nie zawarła i nie jest 

stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której jest mowa art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. powyżej 

wskazanej ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania 

prawa głosu z akcji CFI Holding S.A. 

 

   ________________________ 

            Prezes Zarządu 

         Michał Kawczyński 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. pocztowa 419. 


